Príloha č. 6 k Zmluve
SADZBY ZÁKLADNÉHO CESTOVNÉHO A CESTOVNÉHO VYBRANÝCH SKUPÍN CESTUJÚCICH
V súlade s § 21 ods. 6) písm. c) Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, Mesto Hriňová určuje nasledovné sadzby
základného cestovného a cestovného vybraných skupín cestujúcich v pravidelnej mestskej autobusovej doprave
vykonávanej na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej medzi Mestom Hriňová a Dopravcom.
Typ cestovného lístka

Celý

Zľavnený

Jednorazový CL
(ak je tak uvedené v CP, s možnosťou prestupu na inú linku MHD Hriňová)

0,60 €

0,30 €

Dovozné za psa alebo iné zviera

0,60 €

-

Preprava za základné cestovné:
Skupina cestujúcich

Druh
cestovného

Cestujúci bez nároku na zľavnené cestovné alebo bezplatnú prepravu

ZÁKLADNÉ

Preprava za zľavnené cestovné:
Skupina cestujúcich

Druh
cestovného

a) Deti od 6 rokov veku do dovŕšenia 16. roku veku
ŽIAK / ŠTUDENT
b) Žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku
c) Seniori od dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

SENIOR

d) Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S

ŤZP/ŤZP-S

e) Sprievodca dieťaťa v detskom kočíku alebo v “baby vaku“
SPRIEVOD
f) Sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S

Bezplatne sa prepravujú:
Skupina cestujúcich

Druh
cestovného

a) Deti do dovŕšenia 6 roku veku;
DIEŤA
b) Detský kočík s dieťaťom;
c) Držiteľ preukazu ŤZP – „nevidiaci/blind“ a jeden jeho sprievodca
d) Vodiaci pes držiteľa ŤZP-S;

ŤZP-S-0

e) Držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeden jeho sprievodca;
f) Sudcovia Ústavného súdu SR v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z.

SUDCA

g) Osoby poverené výkonom odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z.

OD

Preprava za dovozné:
Dovozné

Druh
dovozného

Príloha č. 6 k Zmluve
Zviera prepravované v prenosnej schránke

Uvedené ceny cestovného a dovozného sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

ZVIERA

